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– Jest Pan wieloletnim radnym, ale sto-
sunkowo nied³ugo piastuje Pan funkcjê 
przewodnicz¹cego Rady Gminy. Jak¹ ma 
Pan wizjê swojej pracy, jakie s¹ jej g³ówne 
priorytety?

– Po wyborze na stanowisko przewodni-
cz¹cego, w swoim wyst¹pieniu deklarowa³em 
wolê wspó³pracy ze wszystkimi radnymi, nawet 
z tymi, którzy maj¹ odmienny pogl¹d na niektó-
re sprawy ni¿ ja. Nale¿y siê skupiæ na pracy i na 
tym, co mo¿emy zrobiæ dla gminy. 

Niestety, ju¿ wiadomo, ¿e nie wszystkie in-
westycje, które by³y przewidziane do realizacji 
w roku 2013, uda siê wykonaæ. Powodem jest 
brak środków. Priorytetem jest zaopatrzenie 
w wodê. Wiêkszośæ mieszkañców gmi-
ny ju¿ ma dostêp do wodoci¹gów, 
d¹¿ymy jednak do tego, aby ca³a 
gmina by³a objêta sieci¹ . Nie mo-
¿emy zapomnieæ równie¿ o ka-
nalizacji, chocia¿, jak wiadomo, 
jej budowa jest bardzo kosz-
townym przedsiêwziêciem. 
W d³u¿szej perspektywie 
bêdziemy musieli siê 
z tym zadaniem zmie-
rzyæ. I wreszcie drogi, 
o które ci¹gle musimy 
dbaæ. I nie chodzi tu 
tylko o g³ówne drogi, 
ale równie¿ o dojazdy do 
pól i melioracjê. 

– Obj¹³ Pan funkcjê kilka miesiêcy temu, 
ju¿ w trakcie kadencji obecnej rady. Pana 
poprzednik zosta³ odwo³any ze stanowiska 
w niezbyt mi³ej atmosferze. Ma Pan nie-
zwykle trudne zadanie gaszenia konfl iktów 
w radzie, bo nie ulega w¹tpliwości, ¿e jest 
ona bardzo podzielona.

– Gdy zaproponowano mi objêcie funkcji 
przewodnicz¹cego, zdawa³am sobie sprawê, 
¿e bêdzie to trudne zdanie. Od pocz¹tku jednak 
deklarowa³em wspó³pracê ze wszystkimi rad-
nymi i mam nadziejê, ¿e uda mi siê tê deklaracjê 
spe³niæ. Chcê pracowaæ dla dobra spo³eczeñ-
stwa ponad podzia³ami, jednak to nie zale¿y 
tylko ode mnie.

– Radni coraz czêściej wykorzystuj¹ sesje 
Rady Gminy jako forum do g³oszenia popu-
listycznych hase³. Nie zawsze najwa¿niej-
sze jest dobro gminy, lecz przypodobanie 
siê wyborcom. Nie za du¿o w tym polityki? 
Jak temu zapobiec?

– Mo¿e wyst¹pienia niektórych radnych s¹ 
czasem zbyt populistyczne, zw³aszcza gdy na 
sesji s¹ przedstawiciele mediów. To jest oczy-
wiste, ¿e ka¿dy radny chcia³by, aby przede 
wszystkim realizowane by³y zadania w jego 
miejscowości lub obwodzie wyborczym. Musz¹ 
jednak liczyæ siê z ograniczeniami fi nansowymi 

gminy, szczególnie w tym roku, 
gdy koñcz¹ siê pieni¹dze 

unijne z obecnej perspek-
tywy fi nansowej.

– Czy nie odnosi 
Pan wra¿enia, ¿e za-
ufanie obywateli do 
w³adzy zmniejsza siê 

coraz bardziej? 
Radni po-

winni byæ 

przedstawicielami swoich spo³eczności, 
a coraz czêściej pamiêtaj¹ o niej tylko przed 
wyborami?

– Nie jest to do koñca prawd¹. Radni, sta-
raj¹c siê o wybór do rady, przedstawiali swoje 
programy i za³o¿enia. Byæ mo¿e wówczas nie 
wszyscy zdawali sobie sprawê z tego, jakie bêd¹ 
mo¿liwości ekonomiczne samorz¹du. Z drugiej 
jednak strony chc¹ dotrzymaæ obietnic danych 
wyborcom. Nie zawsze to siê udaje, bo, jak ju¿ 
nadmienia³em, potrzeby spo³eczne nie zawsze 
id¹ w parze z mo¿liwościami. I trzeba znaleźæ 
z³oty środek, ¿eby to wszystko wywa¿yæ. 

Niestety, pañstwo coraz wiêcej zadañ prze-
rzuca na samorz¹dy, nie wskazuj¹c przy tym na 
źród³o ich fi nansowania. Przyk³adem s¹ rosn¹ce 
z roku na rok wydatki gminy na szko³y. To musi 
siê zmieniæ, rz¹dz¹cy musz¹ wypracowaæ now¹ 
formu³ê fi nansowania oświaty, bior¹c pod uwa-
gê ni¿ demografi czny i ró¿nice w p³acach na-
uczycieli. Nale¿y te tematy podnosiæ podczas 
spotkañ z pos³ami. To równie¿ zadanie radnych.

– Jak uk³ada siê Pañska wspó³praca 
z wójtem? Co ewentualnie w tej wspó³-
pracy chcia³by Pan zmieniæ lub poprawiæ?

– Uwa¿am, ¿e jedn¹ z przyczyn konfl ik-
tów w radzie by³a niew³aściwa wspó³praca 
z wójtem. Po zmianie przewodnicz¹cego ta 
sytuacja  uleg³a zmianie. Obecnie radni szukaj¹ 
wiêcej kontaktów z wójtem, a wójt deklaruje 
uczestnictwo w komisjach, je¿eli tylko bêdzie 
zapraszany.

– Wspomnia³ Pan o tym, ¿e koñcz¹ siê 
pieni¹dze unijne. Za chwilê jednak urucho-
mione zostan¹ środki z nowej perspektywy 
fi nansowej 2014-2020. Czy gmina planuje 
skorzystaæ z tych pieniêdzy? 

– Tak, pewne projekty ju¿ s¹ gotowe, inne 
natomiast s¹ w trakcie przygotowywania. 
Czekamy na mo¿liwości ich wspó³finanso-

wania. Wa¿ny jest te¿ tzw. udzia³ w³asny sa-
morz¹du w przysz³ych inwestycjach wspó³-
finansowanych ze środków europejskich. 
Miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie on wy¿szy 
ni¿ obecnie. Niemniej jednak gmina i tak musi 
zarezerwowaæ sporo w³asnych środków na 
ten cel. 

– Co Pan s¹dzi o tzw. miêkkich projek-
tach na integracjê spo³eczn¹ realizowanych 
przez stowarzyszenia i Gminne Centrum 
Kultury. Dziêki nim niemal w ka¿dej wsi 
uda³o siê coś zrobiæ dla lokalnej spo³ecz-
ności. 

– Oczywiście, bardzo pozytywnie oceniam 
dzia³alnośæ Gminnego Centrum Kultury. Je-
stem wdziêczny jego kierownictwu za to, ¿e 
realizuje projekty zarówno dla dzieci i m³o-
dzie¿y, jak i dla doros³ych. Uwa¿am, ¿e trze-
ba korzystaæ z tego typu programów, ale te¿ 
urozmaicaæ formy realizowanych projektów. 
Dziêki nim lokalne spo³eczności bêd¹ siê roz-
wijaæ i integrowaæ ze sob¹. 

 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrza-
nach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 liceum wprowadza nowe bloki rozszerzeñ. S¹ to: informa-
tyczny, sportowy, ratownik medyczny, turystyczny i proekonomiczny.

Uczniowie przygotowywani s¹ do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie roz-
szerzonym z nastêpuj¹cych przedmiotów: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, 
j. rosyjskiego, matematyki, historii, wiedzy o spo³eczeñstwie, geografi i, biologii, chemii, 
fi zyki i informatyki. 

Ponadto szko³a gwarantuje darmowe podrêczniki do przedmiotów obowi¹zkowych, 
indywidualne konwersacje z jêzyków obcych (j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. hisz-
pañski)), przygotowanie do konkretnych zawodów, objêcie ka¿dego ucznia opiek¹ doradcy 
zawodowego, mo¿liwośæ objêcia do¿ywianiem, umo¿liwienie dojazdów do szko³y, pomoc 
uczniom w trudnej sytuacji materialnej, wycieczki, obozy sportowe, rajdy. 

Wiêcej informacji na temat oferty edukacyjnej na stronie internetowej szko³y: 
www.lochobrzany.pl

Szanowni Państwo!
Z okazji świąt wielkanocnych

pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia

spokojnych, pełnych radości, 
pięknych chwil spędzonych 
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zastawionym świątecznym stole.

Niechaj Zmartwychwstały Jezus 
obdarza Państwa 

wszelkimi łaskami, a troski 
i zmartwienia giną 

razem z topniejącym śniegiem.

Wesołego 
Alleluja!

życzą 
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Witold Garnuszek
Przewodniczący
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Jest siê czym
pochwaliæ!

Samborzeckie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji ma się czym pochwalić. Tyl-
ko w ostatnich miesiącach zrealizowało 
kilka projektów, na których skorzystali 
mieszkańcy gminy. A plany są bardzo 
ambitne…

Komisja Ekspertów Pro-
gramu „Równaæ Szanse”, 
obraduj¹ca pod koniec 
lutego, przyzna³a Gmin-
nemu Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Sam-
borcu dotacjê na realizacjê 
projektu zg³oszonego na 
konkurs Programu „Rów-
naæ Szanse 2012, Dzia³aj-
my razem”. Projekt GCKSiR 
w Samborcu pt. „Spotka-
nia m³odej sztuki ulicy” bê-

dzie realizowany we wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Animacji Kultury „Hekas” 
oraz Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Du¿ej (powiat 
lubelski). Ca³kowita wartośæ projektu wynosi 7400 z³o-
tych. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest pani 
Marta Szpyra, pracownica Gminnego Centrum Kultury 
w Samborcu. 

Ponadto od maja 2013 roku Centrum Kultury w Sam-
borcu bêdzie realizowaæ równie¿ w ramach Programu 
„Równaæ Szanse 2012” projekt pt. „M³oda sztuka w m³o-
dych rêkach” we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem wART-
ko z Kościeliska. Ca³kowita wartośæ projektu wynosi 
10600 z³otych.

– Oba projekty maj¹ na celu wymianê doświadczeñ 
pomiêdzy m³odzie¿owymi grupami z terenu trzech woje-
wództw: świêtokrzyskiego, lubelskiego i ma³opolskiego. 
Obszarem wspó³pracy i wspó³dzia³ania obu grup jest 
szeroko pojêta sztuka ulicy, obejmuj¹ca taniec, teatr 
oraz graffi ti – wyjaśnia Sebastian Mazur, dyrektor sam-
borzeckiego centrum.

Ponadto od listopada 2012 roku Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu we wspó³pracy 
ze Stowarzyszeniem Mi³ośników Wsi Bogoria Skotnicka 
realizuje projekt ze środków PO FIO pt.: „Ma³a miejsco-
wośæ – wielka tradycja – szerokie horyzonty”. Dzia³ania, 
które siê ju¿ odby³y, to warsztaty dekoracji i aran¿acji 
wnêtrz oraz wystawa starych zdjêæ dokumentuj¹cych 
¿ycie i tradycje wsi. Projekt zakoñczy impreza integra-
cyjna. Dofi nansowanie wynosi 7395 z³.

Poza tym obecnie realizowane s¹ nastêpuj¹ce za-
dania:
•  Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
oraz budowa ma³ej infrastruktury rekreacyjnej i tury-
stycznej w miejscowości Milczany”. Wartośæ projektu 
to 31000 z³.  

•  Projekt pn. „Rozwój postaw obywatelskich na tere-
nach wiejskich” realizowany przez Fundacjê Dzieci 
i M³odzie¿y im. J.A. Komeñskiego we wspó³pracy 
z samorz¹dem gminy Samborzec i GCKSIR w Sam-
borcu. Celem projektu jest opracowanie i wdro¿enie 
Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci 
w Gminie Samborzec. 

•  Centrum Kultury ubiega siê o dotacje celowe na reali-
zacjê kolejnych projektów. Wniosek o dofi nansowanie 
dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem umiejêtności w za-
kresie przdmiotów ścis³ych wśród dzieci i m³odzie¿y 
poprzez np. warsztaty robotyki zosta³ ju¿ z³o¿ony do 
Fundacji Tesco.

•  Kolejn¹ inicjatyw¹, która prawdopodobnie zostanie 
zrealizowana, s¹ dzia³ania na rzecz seniorów. W tym 
celu list intencyjny, bêd¹cy pierwszym etapem kon-
kursu, zosta³ z³o¿ony do Polsko-Amerykañskiej Fun-
dacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 
„ê” z Warszawy. GCK w Samborcu ubiega siê o grant 
w programie „Seniorzy w Akcji”. Jeśli uda siê uzyskaæ 
dofi nansowanie, seniorzy z terenu gminy bêd¹ mogli 
wzi¹æ udzia³ w ró¿nego rodzaju warsztatach, festiwa-
lach i wyjazdach studyjnych.

SEBASTIAN MAZUR, 
dyrektor Gminnego

Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Samborcu

1 marca 2013 roku przedszkole zosta³o 
przeniesione do nowo wyremontowanych 
pomieszczeñ. Czynne jest od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 12.30. 
Jest placówk¹ 3-oddzia³ow¹, do której 
uczêszcza 80 dzieci w wieku od 3 do 6 
lat. Przyjazne i bezpieczne wnêtrza zachê-
caj¹ do nauki, zabawy i pracy. Do celów 
edukacyjnych s³u¿¹ jasne, przestronne 
sale wyposa¿one w zabawki i pomoce dy-
daktyczne, zapewniaj¹ce wszechstronny 
rozwój dziecka.

Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach pla-
stycznych, muzycznych, ruchowych 
i komputerowych. Ucz¹ siê tak¿e jêzyka 
angielskiego. Panuje tam mi³a i rodzin-
na atmosfera, a na pierwszym miejscu 
stawiane jest dobro dziecka. Przedszko-
le posiada te¿ plac zabaw, wyposa¿ony 
w bezpieczne urz¹dzenia.

Szko³a na czasie
Zespół Placówek Oświatowych w Samborcu, 

chcąc sprostać wymaganiom współczesnej edu-
kacji, wciąż poszerza swoją ofertę zajęć i dosko-
nali działalność dydaktyczno-wychowawczą.

We wrześniu tego roku placówka przyst¹pi³a do ogólnopol-
skiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szko³a z klas¹ 
2.0”. Jego cel nadrzêdny stanowi skuteczne wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kszta³cenia 
oraz wychowania. W praktyce polega to g³ównie na uczeniu dzie-
ci i m³odzie¿y odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu, 
na poznawaniu ró¿norodnych programów komputerowych czy 
narzêdzi elektronicznych, które wspomagaj¹ edukacjê, czyni¹c 

j¹ nie tylko efektown¹, ale te¿ bardziej efektywn¹. Szko³a musi 
pod¹¿aæ za nowoczesności¹ i dawaæ dobry przyk³ad czerpania 
z niej tego, co najlepsze. Nauczyciele i uczniowie, aktywni na 
platformie, prezentuj¹ swoje dzia³ania w sieci. Ich pomys³y s¹ 
wysoko cenione oraz wyró¿niane jako „Dobra praktyka” i pole-
cane innym. Po kilku miesi¹cach pracy z programem placówka 
otrzyma³a miano „Szko³y eksperckiej” jako jedna z nielicznych 
w Świêtokrzyskiem.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem do programu „Szko³a z klas¹ 2.0” 
zwiêkszono dostêp do komputerów zarówno dla dzieci, jak i dla na-
uczycieli. Kupione zosta³y dodatkowe laptopy, a pozosta³y sprzêt roz-
mieszczono tak, by ka¿dy w miarê potrzeb móg³ z niego korzystaæ. Jest 
to tym bardziej wa¿ne, ¿e wprowadzono równie¿ dziennik elektronicz-
ny, co okazuje siê kolejnym krokiem do unowocześniania placówki. 

Rozwój placówki nie sprowadza siê tylko do jej komputeryzacji. 
W samborzeckim Zespole Szkó³ stawia siê równie¿ na sport i rekre-
acjê, dlatego powsta³o ko³o o takim profi lu. Elementarnym jego celem 
jest propagowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz czynnego wypoczynku. 
Organizowane s¹ zatem comiesiêczne wyjazdy dla gimnazjalistów 
i uczniów klas VI z terenu gminy Samborzec na Ście¿kê Tarzana 
w sandomierskim parku Piszczele, na ściankê wspinaczkow¹ i do 
si³owni MOSiR, na basen, do sauny, na sztuczne lodowisko czy na 
narty do Konar. W planach jest rajd rowerowy po³¹czony z piknikiem, 
wêdrówka po Górach Pieprzowych, a tak¿e wyjazd do krêgielni.

Corocznie te¿ uczniowie szko³y odnosz¹ sukcesy na polu na-
ukowym i sportowym.

W Chobrzanach nowe przedszkole

Na przełomie roku 2012/2013 gmina Samborzec zrealizowała I etap zadania  pn. „Zmiana 
sposobu użytkowania budynku internatu przy Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
na przedszkole czterooddziałowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. Koszt inwestycji to 98700 zł.

Uczniowie Zespo³u Placówek Oświatowych Samborcu

Dane teleadresowe gminy: Urz¹d Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, woj. świêtokrzyskie • tel. (15) 831 44 43;  (15) 831 45 82, fax. (15) 831 45 83 
• e-mail: ugsamborzec@interia.eu, gmina@samborzec.eu, sekretariat@samborzec.eu • Biuletyn Informacji Publicznej: www.samborzec.asi.pl 

Tak jak w ca³ej Polsce, tak i w naszej gminie mieszkañcy ju¿ 
w Wielki Czwartek w domach i obejściu rozpoczynali przedświ¹-
teczne porz¹dki. Wietrzono ubrania, pierzyny i ko³dry, myto sto-
³y, krzes³a i ³awy, bielono wapnem izby i pomieszczenia gospo-
darcze. Dawniej tam, gdzie by³a panna na wydaniu, gospodarz 
ochlapywa³ tylko szczytow¹ ścianê tak, aby pozostawione wzory 
by³y znakiem dla kawalerów. W dniu tym w kościo³ach milk³y 
organy i dzwony. W Ostro³êce w Wielki Czwartek gospodarze 
zbierali ga³êzie i patyki spod drzew, a wieczorem palono z nich 
du¿e ogniska, które by³y znakiem zbli¿aj¹cych siê świ¹t.

Dawniej dla podkreślenia nastroju i ¿a³oby rolnicy w naszej 
gminie w Wielki Pi¹tek nie wychodzili w pole, zatrzymywali ze-
gary, nie śpiewano, ograniczano rozmowy, a przede wszystkim 
ściśle przestrzegano postu. W Wielki Pi¹tek mieszkañcy Zawierz-
bia wstawali wcześnie rano i boso szli do studni po wodê, aby 
obmyæ ni¹ twarz na pami¹tkê mêki Pana Jezusa. W Zawierzbiu 
równie¿ tego dnia pieczono ziemniaki w mundurkach.

Wielka Sobota to kolejny dzieñ przygotowañ do świ¹t. 
Od lat gospodynie piek¹ lukrowane baby, a starsi i m³odzie¿ 
rêcznie maluj¹ kolorowe pisanki. Przed po³udniem nale¿a³o 
te¿ poświêciæ w kościele pokarmy. Uczestniczy³y w tym ca³e 
rodziny. Obecnie coraz czêściej kap³ani przyje¿d¿aj¹ do wy-
znaczonych domów w wiosce i tam poświêcaj¹ koszyczki. 
W świ¹tecznym koszyczku znajduj¹ siê najczêściej: gotowane 
jajko, chleb, sól, pieprz, chrzan, swojska kie³basa, serek, miód, 
placek i s³odki lukrowany baranek. To wszystko nakryte jest 
czyst¹  bia³¹ serwetk¹ przyozdobion¹ zielonym barwinkiem. 
W Gorzyczanach dodatkowo do koszyczka wk³adano kawa³ek 
chudego boczku a w Ostro³êce i Bystrojowicach gotowan¹ 
kaszê i pieczon¹ babkê. 

W Wielk¹ Niedzielê o świcie mieszkañcy wiosek uczestni-
cz¹ w tradycyjnej rezurekcyjnej mszy św. i procesji. Po przyjściu 
z kościo³a do domu zawartośæ koszyczka ze świêconk¹ zostaje 
podzielona miêdzy cz³onków rodziny, po czym przystêpuje siê do 
rodzinnego świ¹tecznego śniadania. Wed³ug relacji mieszkañców 
Koæmierzowa, w pierwszy dzieñ świ¹t nie wolno by³o za dnia 
spaæ, bo chwast na polach bêdzie rós³. W Zawise³czu, Zajeziorzu 
i Bogorii Skotnickiej dzieci i m³odzie¿ bawi³y siê gotowanymi jaj-
kami, stukaj¹c jedno o drugie. Przegrywa³ ten, którego skorupka 
na jajku pêk³a jako pierwsza.

Drugi dzieñ Wielkanocy to wed³ug tradycji lany poniedzia³ek, 
tzw. śmigus dyngus. To dzieñ, w którym  od samego rana ch³opcy 
polewaj¹ wod¹  dziewczyny. Szczególnie ciê¿kie ¿ycie w tym dniu 
mia³y panny. Zdarza³y siê przypadki, ¿e dziewczyny zanurzano 
w rzece, tak bywa³o w Chobrzanach. Dziewczyna, która by³a naj-
bardziej oblana wod¹, mia³a najwiêksze powodzenie u ch³opców. 

Cieszmy siê wiêc nadchodz¹cymi świêtami, szanujmy obycza-
je i obrzêdy, przekazujmy je nastêpnym m³odszym pokoleniom, 
aby przetrwa³y na wieki.

Zdrowych i weso³ych  świ¹t wielkanocnych.
Weso³ego Alleluja.

ANDRZEJ CEBULA

Wielkanoc 
po samborzecku
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